
                                                         R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău  
 

Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 28.02.2019  ; 

 
Având în vedere : 

-  expunerea de motive a dlui viceprimar Ilie Constantin , care exercita de 

drept atributiile conferite de lege primarului , conform prevederilor art.72 alin 

(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare, inregistrat sub nr. 12 /20.02.2019 ,  

- raportul de legalitate  al secretarului comunei inregistrat la nr.  

13/20.02.2019,  

-  avizul comisiei de specialite din cadrul Consiliului Local Sageata,  

În conformitate cu : 

- prevederile art.64 alin (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile HCL nr.28/29.07.2013 privind aprobarea organigramei şi 

a ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Săgeata , judeţul Buzău , cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului nr.395/03.12.2018 privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru promovarea în grad profesional a unor 

funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Săgeata , judeţul Buzău ; 

- prevederile raportului final al examenului de promovare înregistrat sub 

nr.153/11.01.2019 şi nr.152/11.01.2019; 

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.a şi alin (3) lit.b) , art. 45 alin (1)  , coroborat 
cu prevederile  art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’  din Legea nr.215/2001 privind 



administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare . 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1   Se aprobă modificarea nivelului a două funcţii publice de 

execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , 

conform anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 
      Art.2  Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Săgeata , judeţul Buzău ,  modificat conform prevederilor art.1 , este 

prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 
   Art.3  Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri . 
 

      Art.4 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului 

autorităţilor şi instituţiilor interesate (Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău , 

Primarului Comunei Săgeata , ANFP Bucureşti , Compartiment contabilitate ). 

            
             
 
  
 
    PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
             Consilier Local ,                                                                  SECRETAR,                                                          
         TUZU GHEORGHE                                                      IANCU VIORICA RAIMONDA                                               
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Nr. 6  Sageata  - Buzău, 28.02.2019               

Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara 
din data de 28.02.2019,cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din Legea nr. 
215/2001, a administraiei publice locale ( R2) , cu un număr de 12  voturi pentru ,0 
abţineri şi  0 voturi împotrivă  , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi  
consilieri prezenţi la şedină 12. 



Consiliul Local Săgeata  
                                                           Anexă nr.1la HCL nr. 6/28.02.2019 

 
 
 

N O T Ă 
Privind modificarea nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău  

 
 

 Compartiment registru agricol , cadastru şi protecţia mediului 
 

- modificarea funcţiei publice de” inspector , clasa I , grad profesional 
principal”  în „ inspector, clasa I , grad profesional superior „ (poz.nr.10 din 
ştatul de funcţii). 
 
 
Compartiment financiar contabil , impozite şi taxe locale , achiziţii 
publice , resurse umane, urbanism şi amenajarea teritoriului  

 
- modificarea funcţiei publice de” referent , clasa III , grad profesional 

principal” în „ referent, clasa III , grad profesional superior „ (poz.nr.17 din 
ştatul de funcţii). 
 
 
 
 
 
Preşedinte de Şedinţă                                              Secretar, 
 Consilier local                                                Iancu Viorica Raimonda  
Tuzu Gheorghe  


